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MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL VÁRJUK TANULMÁNYÚTRA, MELY A
„NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?”
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
TÉRSÉGEIBEN CÍMŰ PROJEKTET SZOLGÁLJA
Téma: Közösségalapú rendezvény
Jó gyakorlatok bemutatása

megtapasztalása

kevésbé

fejlett

régióban

Időpont: 2018. június 09-10.
Helyszín: ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ (5600 Békéscsaba-Mezőmegyer, Kossuth u. 1)
Résztvevők: együttműködő partnerek, valamint hazai szakemberek
A sztár- és versengésmentes rendezvény minden évben tartogat valami újdonságot. Már a tavalyi évben kialakult
a szervezőkben az a gondolat, mely szerint nem a produkciókra helyezik hangsúlyt, hanem a valódi, személyes
Találkozásokra, a jóhangulatra, a népzene és néptánc szeretetére, az együttlét örömére. A napjainkra
egyeduralkodóvá vált, fogyasztás- és üzletcentrikus, szolgáltatás és tömegalapú formákhoz képest a
személyességre és közösségre építő "együttlevési" formák keresésével próbálkoznak. A rendezvény célul tűzte
ki, hogy feléleszteni kívánják az általunk szervezett rendezvény eredendően „Közösségi ünnep” tartalmát.
„Közönség helyett közösséget!” és az önző ÉN-ből a többlehetőséget hordozó MI-felé kívánnak fejlődni.
A Tanulmányút ezen szerveződéseknek ad fókuszt – találkozásokkal, beszélgetésekkel és saját élményű
tapasztalattal egyaránt.

A KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
SZOMBAT-VASÁRNAP
9:45-10:00

Regisztráció napindító muzsika a Talléros Zenekarral

10:00-10:10

Köszöntő – moderátor: Futó Zsolt

10:15-10:30

EFOP-5.2.2.-17. Transznacionális projekt képviselete
Hartyándi Jenő – projektmenedszer, Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Varga Sándorné – elnök, Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

10:30- Békés megyei és helyi közösségi vállalások és azok jó gyakorlatainak bemutatása
és saját élményű megélése
Futó Zsolt (HU): Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó születése
Hankó Tamás (HU): Újraéledő közösség. A kamuti fiatalok aktivitása
Kárpát-medencei Fazekas Találkozó programjának megtekintése
Házigazda: Farkas Gábor- fazekas
Kötetlen beszélgetés a jelen lévő 8 fazekassal, korongozás, raku
égetés, Arany Fazék főzőverseny a fazekasok által készült saját
edényekben.

Mezőmegyeri Kézműves Falu kézműveseivel való találkozás, beszélgetés
Házigazda: Futó Zsoltné- mézeskalács készítő
Kézművesek: kerámia, mézeskalács, nemezkészítő, foltvarrás, gyékényfonás, gyöngyfonás.
Népi filmes-fotós közösség - kerekasztal beszélgetés a népi fotózás és a dokumentumfilmes értékgyűjtés
Házigazda: Boldog Gusztáv- fotós
Bográcsközösség: Szürkemarha lábszár pörköltöt
Guzsalyas Egyesület: Pásztorélet bemutatása
Házigazda: Szőke Péter
Bográcsközösség: Slambuc készítése
Békés Megyei Könyvtár: Könyv csere-bere
Ünnepi könyvhét alkalmából
Elhozhatod és elcserélheted az otthonodban feleslegessé vált vagy kiolvasott könyveidet.
Tambura kavalkád- Örömzenélés
A bátai Pántlika és a zentai Pendergő tamburazenekar együttműködése -közös örömzenélés a diófa árnyékában
Családi dalárda
A békéscsabai családok összefogásának kiváló példája, több generáció együttes - közös éneklése.
SZOMBAT 13:00-TÓL- Mit jelent a színpad? címmel
Kerekasztal beszélgetés a részt-és jelenlévőkkel. Arra keressük a választ, hogy mit jelent a színpad a
közönségnek és a fellépőknek egyaránt. A színpad közel hoz vagy távolt tartja a közönséget? Hogyan lehet
kialakítani a kapcsolatot a fellépő és a néző közt?
A kerekasztal beszélgetés nyitott.
A tanulmányúton és a programokon való részvétel ingyenes, azonban a „Közösségi asztal” működésében való
együttműködésed segíti céljaink elérését. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Információ kérhető a +36/304050-324-es telefonszámon Garay Évinél.
SZERETETTEL VÁRJUK!
Békéscsaba, 2018. május 11.

Varga Sándorné – CsabaKET elnök

Tájékoztatás a Közösségi asztal működéséről: (Hartyándi Jenő gondolatai)
… MERT ERRE KÉSZÜLNI KELL…
Amikor vendégségbe hívnak, az ősi rend szerint nekünk is illik valamit vinni. Akár valami apró ajándékot, bókot,
mosolyt, ölelést…
Régi hagyományőrző forma, a "Batyusbál" megújításaként egy egyedi szálon futó folyamat be, illetve
visszavezetését kezdeményezzük.
A "Közösségi asztal"-ra lehet hozni és kirakni - a tárgyakhoz, fogyasztási cikkekhez tapadó személyes történetek
kíséretében - a közös fogyasztásra szánt ételeket, italokat, házi vagy kézműves termékeket - lekvár, sajt, méz,
házi bor, házi pálinka, saját sütemény…stb.
Erre azonban készülnöd kell!
Fontos, hogy HOZD EL MAGADDAL a Közösségi asztalra szánt termékedet.
Figyelj arra, hogy mielőtt útnak indulsz, nézz körül az éléskamrádban és
kockásterítős kiskosaradba helyezz el egy üveg bort, pálinkát, kolbászt,
szalonnát, sajtot, befőttet, lekvárt, mézet, vagy valamilyen helyi
különlegességet és mindazt, amit jónak gondolsz!
E módszer nem egyszerűen a dolgok cseréjét, hanem sokkal
inkább a kapcsolatok, vagyis a közösség kialakulását segítheti.
„HA JÖSZTÖK-LESZTEK, HA HOZTOK-ESZTEK, HA
HOZTOK-VISZTEK!”

